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J
ag var född i staden York år 1632. Min far och moi älskade mig af

själ och hjerta och gaf mig en god uppfostran
;
men jag rymde från

dem, hvilket var mycket orätt gjord t, och som efteråt framkallade ånger.

I en olycklig stund gick jag ombord å ett skepp som skulle segla till

London, men kort derefter ledo vi skeppsbrott på kusten af Yarmouth.
Hade jag då återvändt till min fader, skulle jag varit lycklig, och han
skulle hafva emottagit mig som fordom fadren till “ den förlorade sonen.”

Men ett olyckligt öde dref mig vidare och jag vandrade till fots till

London, der jag steg ombord på ett fartyg, destineradt till Afrika, eller

som sjömännen kalla det “ en tripp till Guinea.”
Min resa till Guinea aflopp mycket olyckligt. När vårt fartyg

nalkades Kanariöarna blef det jagadt af en turkisk sjöröfvare, och efter
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förtviflad fäktning blefvo vi allesamman tillfångatagne och förda till Salee.

Jag köptes som slaf af piratkaptenen för att sköta oin hans bomullsbalar

och kistor, samt att se efter hans fartyg. En dag beslöt jag mig för att

företaga en segeltur^ och efter förfärliga lidanden blef jag landdrifven på
Brasiliens kuster invid ett socker plantage. Derpå företog jag en resa

tillsamman med sockerodlare, för att göra uppköp af negrer i Afrika

;

men en förfärlig storm gjorde att vi förolyckades, och hela besättningen

med undantag af jag sjelf, omkom i vågorna, och mer död än lefvande blef

jag uppkastad på en strand.

Sedan jag återhemtat mig tackade jag Gud för att hafva blifvit så

underbart räddad. Jag var på en fullkomligt obebodd ö, och såg icke

något hopp att komma derifrån. Jag sam bort till vraket och tog med



mig skeppshunden och katten, yxa, hammare, pistoler, bössor och krut

och hagel m. m. Efter en kort tid var skeppet bortspoladt af stormen

Jag byggde mig sjelf ett hus med ingång uppe på taket, dit jag kom
medelst en stege, som jag förfärdigadt af vilda träd. Min hund och min
katt voro nu mitt enda sällskap och mitt högsta nöje var min bibel. Jag
fångade en papegoja och lärde henne att tala, och med dessa djur till-

bragte jag många glada stunder.

Jag kände ett stort behof af att se mig omkring, hvarför jag gjorde

mig en kanot, med hvilken jag seglade ön rundt. Mina kläder började

nu blifva utslitna, hvarför jag sjelf förfärdigade mig en rock, byxor och

ett paraply af vilda djurs hudar
;
och när jag kom tillbaka på aftonen till

min hydda ropade papegojan: “Stackars Robinson Criisoe! Stackars





Robinson Crusoe! hvar har du varit? Då satte jag mig ned att äta

med min familj, bestående af katten, hunden, papegojan och mina bockar,

ty då för tillfället hade jag en mängd tama sådana. Se’n läste jag ett

kapitel i bibeln och lade mig, under misströstan om att ännu en gång i

lifvet få se en annan menniska.
Mitt lif förflöt utan några omvexlingar, tills jag en dag till min stora

fövåning fick se menniskofotspår i sanden. Jag började blifva rädd och

gjorde alla möjliga förberedelser emot en attack af vildar
;

senare på
dagen såg jag en dödskalle, armar och ben af en mensklig varelse, som
lågo vid stranden, der en person efter allt utseende hade blifvit ihjeslagen

och uppäten af kannibaler. Efter detta förflöt mitt lif under stor nöd.

Jag vågade mig knappast ut ur mitt slott—så var jag vand att kalla min
boning—och som jag hade barrikaderat åt alla håll. H varje natt hade





jag min hund bredvid mig och bössan laddad vid sängen, ty jag var så

orolig alk sedan jag sett de der fotspåren och benen på stranden.

En morgon såg jag en skara vildar som landstigit och höllo på att

äta upp två olyckliga varelsen En af dem rusade bort till mig. Han
syntes till en början vara förskräckt, då han kom fram, men lugnade sig

sedan så småningom och lade min fot på sitt hufvud, som ett tecken af

underdånighet. Jag jagade hans fiender från ön och kallade honom
Fredag, emedan det var på den dagen i veckan, som jag räddade honom.
Se’n lärde jag Fredag att tala engelska och att lära känna vår Frälsare.

Slutligen blef jag upptäckt af ett engelskt fartyg, som förde mig från ön.

Jag erbjöd P^redag att följa med mig hem. Och, mina unga vänner, jag
har lefvat nu öfver sjutio år, och jag har allt närmare och närmare lärt

känna den Gud, som så underbart styrt rnina öden.




